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Andragende 0992/2005 af Willi Roerig, tysk statsborger, for samarbejdsudvalget i det 
tyske flyselskab Lufthansa AG, om EU's sikkerhedsbestemmelser vedrørende civil
luftfart

1. Sammendrag

Andrageren er medlem af samarbejdsudvalget i det tyske flyselskab Lufthansa. Han henviser 
til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2320/2002 om fastsættelse af fælles 
bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og Kommissionens forordning (EF) nr. 
1138/2004 om en fælles definition af kritiske zoner i security-beskyttede områder i lufthavne.
Andrageren mener, at nogle af de krav, der følger af disse forordninger er uforholdsmæssigt 
skrappe, idet de forhindrer medarbejdere i luftfartssektoren i at udføre deres opgaver uden at 
øge sikkerheden. F.eks. er det ikke nødvendigt at tjekke medarbejderne hver dag, når de går 
ind i security-beskyttede områder i lufthavne. Eftersom disse medarbejderes pålidelighed 
allerede er blevet tjekket grundigt, inden de fik adgangskort, vil det være tilstrækkeligt med 
stikprøvekontrol. Andrageren mener ligeledes, at den strenge opdeling af ankommende og 
afrejsende passagerer er unødvendig. Denne bestemmelse vil kræve en betydelig mængde 
ombygningsarbejde i lufthavne og føre til driftsmæssige forsinkelser. De relaterede 
omkostninger vil via lufthavnsafgifter blive lagt over på flyselskaberne, hvilket igen vil føre 
til et øget pres på løn- og arbejdsforholdene for medarbejderne. I visse medlemsstater bæres 
disse omkostninger af staten, hvilket fører til konkurrenceforvridning inden for EU.
Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om hurtigst muligt at ændre forordningerne i 
denne henseende.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. marts 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2007.

Den grundlæggende hensigt med Fællesskabets politik vedrørende sikkerhed inden for civil 



(Ekstern oversættelse)

PE 386.437v01-00 2/2 CM\656837DA.doc

DA

luftfart er både at forhindre uvedkommende personers adgang til og indførsel af mulige våben 
("forbudte genstande") i security-beskyttede områder i lufthavne og fly. Dette er baseret på 
den antagelse, at sikkerhed bedst sikres ved hjælp af flere lag af beskyttelse, hvorved der 
kompenseres for eventuelle brister i det ene lag med den beskyttelse, der findes i et andet lag.

Denne tilgang følges i det store og hele af forordning (EF) nr. 2320/2002 om fastsættelse af 
fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart, herunder i situationer som dem, der 
nævnes i andragendet. På den ene side bestemmes det i forordningen, at personale, der skal 
have adgang til security-beskyttede områder, skal underkastes baggrundskontrol og have 
lufthavns-id-kort, og på den anden side bestemmes det, at der skal udføres kontrol og 
screening ved adgang til security-beskyttede områder. Denne kombination af foranstaltninger 
øger sikkerheden væsentligt.

For eksempel vil en baggrundskontrol af en lufthavnsmedarbejder ikke afsløre, at denne var 
en potentiel terrorist, hvis han eller hun ikke har en plettet straffeattest eller sporbare 
forbindelser med terrorgrupper. Screening af medarbejderen ville derimod forhindre, at 
personen fik adgang til kritiske dele af de security-beskyttede områder med en forbudt 
genstand.

Vigtigheden af at forhindre indførsel af forbudte genstande i kritiske dele af de security-
beskyttede områder må understreges. Kritiske zoner i security-beskyttede områder er 
områder, hvor passagerer og deres kabinebagage befinder sig efter screening, og hvor 
indskrevet bagage opbevares efter screening. En sådan screening kunne blive bragt 
skæbnesvangert i fare, hvis en person gav et muligt våben videre til en screenet passager, 
placerede det i hans eller hendes bagage eller medbragte det direkte om bord på flyet.

Ligeledes er det afgørende at forhindre screenede afrejsende passagerer i, at blande sig med 
ankommende passagerer, som måske ikke er screenet i henhold til EU's normer. En 
ankommende passager kunne overføre en forbudt genstand til en afrejsende passager i en 
gang i lufthavnen eller placere den i hans eller hendes bagage.

Forordningen modificerer dog forpligtelsen til at adskille ankommende og afrejsende 
passagerer på to måder. For det første stilles der ikke krav om adskillelse, når passagerer 
ankommer fra andre EU-medlemsstater (eller fra tredjelande, der anvender EU's regler om 
civil luftfart), idet det vil være blevet screenet i henhold til EU's normer i deres 
afgangslufthavn. For det andet giver forordningen mulighed for kompenserende 
foranstaltninger, såsom screening af afrejsende passagerer ved gaten, når det er fysisk umuligt 
at adskille ankommende passagerer og screenede afrejsende passagerer. Disse modifikationer 
begrænser virkningen af reglen om, at ankommende og afrejsende passagerer ikke må blande 
sig med hinanden.

Heraf følger, at de sikkerhedsforanstaltninger, der nævnes i andragendet, ikke er 
uforholdsmæssigt skrappe, men derimod nødvendige for at målet med reglerne kan nås: 
nemlig et højt og harmoniseret niveau af sikkerhed inden for civil luftfart i hele Den 
Europæiske Union.
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